
UCHWAŁA NR LV/1142/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie skargi Pana Z P  na działania Prezydenta Miasta Katowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                        
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi Pana Z P   z dnia 
5 lutego 2018 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice związane z zalewaniem nieruchomości przy ul. 
R w Katowicach.

§2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do 
niniejszej uchwały.

§3. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 5 lutego 2018 r., przekazanym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska przy piśmie z
dnia 23 lutego 2018 r., Pan Z P złożył m. in. skargę na działania Prezydenta Miasta Katowice
związane z zalewaniem nieruchomości przy ulicy R w Katowicach.

W tym miejscu należy zauważyć, że postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2015 r. Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Katowicach wyznaczyło do prowadzenia postępowania administracyjnego w
sprawie zmiany stosunków wodnych na działce stanowiącej własność skarżącego, spowodowanej zmianą
stanu wody na sąsiadujących z nią gruntami stanowiących własność Gminy Katowice, Prezydenta Miasta
Ruda Śląska.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 234 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) skarga złożona przez
stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne podlega rozpatrzeniu w toku tego
postępowania.

W świetle powyższego swoich roszczeń wynikających ze skargi Pan Z P powinien
dochodzić w toku ww. postępowania administracyjnego.

Rada Miasta Katowice nie jest zatem organem właściwym do rozpatrzenia skargi.

Id: 97EC2146-279D-4AD5-A194-206D5CDE03DE. Podpisany Strona 1




